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Només ésmúsica, però li agrada

A Crosseyedheart, el pri
mer àlbum que Keith
Richards publica en
solitari en vint anys, el

cofundador dels Rolling Stones
elabora idóna formaaunmostra
ri de composicions on les matè
ries primeres són les mateixes
queha fet servir al llarg de la seva
intensa vida artística. No hi ha
sorpresa ni novetat pel que fa als
ingredients, i això en mans d’un
dels pares del rock és un preàm
bul magnífic: country & western
d’arrel profunda, blues a dojo,
rock’n’roll dels inicis i alguna
pessigada de reggae.
En un disc aparentment sense

grans metes ni composicions es
trepitoses, els detalls esdevenen
fonamentals. Com el d’envoltar
se dels músics adequats. Ri
chards, en la seva singladura fora
de la cleda stoniana, ha comptat

des dels anys vuitanta amb un
nombre reduït de músics, co
mençant pelmultiinstrumentista
SteveJordan, i continuant ambel
guitarrista Waddy Wachtel. A
més, Richards també gaudeix de
les esplèndides col∙laboracions
deNorah Jones (que ho broda en
la seva coescrita Illusion), dos
dels Neville Brothers o el ja tras
passat però prolongat amic Bob
byKeys, que insufla aire al seu sa
xo a Amnesia y Blues in the mor-
ning. L’stone, als 71 anys, és
magistral en el seu sentit literal,
desenvolupant igaudintde leses
sències dels diferents gèneres,
des del cover del reggae Love
overdue firmat pel gloriós Grego
ry Isaacs fins al vigorós Heart-
stopper passant per l’esmentada
Amnesia, on relata la seva famosa
caiguda des de dalt d’una palme
ra el 2006.

Esteban Linés

Keith Richards

CROSSEYED HEART

BLUES-ROCK/""""

VIRGIN-UNIVERSAL

GlenHansard

DIDN’T HE RAMBLE

INDIE SOUL-POP/"""
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!AmbDidn’t he
ramble,Hansard
demostra ambargu
mentsque les seves
prestacions coma
intèrpret i composi
torno tenen res a
envejar a les realitza
des ambelsFrames.
Lamanera comobre
la seva ànimaa
l’oient, tanbenmodu
lada, ésmemorable.
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!El jove cantant i
compositor d’Iguala
da va més enllà del
simple fenomen de
xarxes socials i de
YouTube. Oïda, mo
dulació, sensibilitat i
bon gust caracterit
zen la seva anglosa-
xona proposta que
amb raó reconeix
influïda per Damien
Rice

!Lasuculenta trobada
gravadaendirecte
entreelmúsiccubà i la
intèrpretmalianaes
palpaenelSowaque
obreelvolum,peròel
ganxodecreixper la
producció i la faltade
matísenel registre.Un
adequatenregistra
mentenestudi faria
més justíciaaaquestes
feres.
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L’assassinat deBergman

Escenas de la vida conyugal

Autor: Ingmar Bergman
Adaptació:F.Masllorens i
F. González del Pino
Directora:Norma Aleandro
Lloc y data:Tívoli (1/X/2015)

JOAN-ANTON BENACH

En una de les edicions d’aquella
manifestació que els aborígens
barcelonins dels anys seixanta
del segle passat havien anomenat
la Semana Internacional del Cine
en Color, un servidor es va delec
tar sense defallir en les més de
treshoresquedurava laprojecció
de Secretos de un matrimonio.
Magnetitzats per l’actuació su
perba de Liv Ullman i Erland Jo
sephson i per les reflexions que
Ingmar Bergman (19182007) va
abocar en el guió excel∙lentíssim
de la pel∙lícula, sortíem del Palau
de Congressos de Montjuïc –es
cenari de la Setmana– conven
çuts que difícilment, des del cine
ma o el teatre, es podria aprofun
dir més i millor en la relació de
parella, de com ho havia fet l’au

tor del film. Ben aviat l’enginy es
cumejant deWoody Allen i la lu
cidesa vidriòlica de Harold Pin
ter afegirien noves perspectives a
una realitat sociològicament mi
tificada, però cap assoliria la pro
funditat psicològica i antropolò
gica dels secrets revelats per
Bergman.
Llàstima que, al cap de tres mi

nuts de la primera representació
d’Escenas de la vida conyugal del
mateix autor suec, es tenia la con
vicció que aquella pel∙lícula de
més de quaranta anys enrere ha
via estat alegrament oblidada
pels responsablesde la versió tea
tral de FernandoMasllorens i Fe
dericoGonzálezdel Pino.Y sense
conèixer la mutació a “comèdia
dramàtica” que havia realitzat el
mateix Ingmar Bergman, sorgia
la sospita que la versió escènica
original quedava lluny del que la
directoraNormaAleandro i la in
terpretació d’Érica Rivas i Ricar
do Darín ens estaven oferint. I el
mateix dijous, dia 1, en aquest di
ari, Justo Barranco recollia unes
declaracions de l’actor que inten
taven dilucidar la possible traïció
dels adaptadors. Hi hamoltes co

ses de l’obra–deiaDarín–que a la
gent els fan riure però a nosaltres
no. Probablement és un riure alli
berador, com un exorcisme d’al
guna cosa íntima.
Doncs bé: ni la directora ni la

parella d’intèrprets fan res per
corregir el to que de cap manera
tindria l’obra original sobre el pa
per. Al contrari, ella i ell dominen
la lleugeríssima interrogació que
prepara la rèplica amb la pausa
consegüent que ha de disparar la
inevitable riallada. Uns bons pro
fessionals, després demés de 300
funcions d’aquesta obra en con
cret, coneixen molt bé aquest joc
de cadències subtils quedesenca
denen la feliç reacció del públic. I
tan bé el coneixen que, en aquest
cas, acabenper fer d’Escenas de la
vida conyugal un seguit d’expec
tatives del proper acudit, una
preparació rere l’altra del cop
d’efecte més omenys afortunat.
És dolorós reconèixer que l’as

sassinat de Bergman es produeix
a consciència i amb contumàcia.
Això sí: amb una perfecta actua
ció naturalista de Darín i Rivas,
ovacionats l’altra nit amb tot el
públic dempeus.!
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Ricardo Darín i Érica Rivas

Aprèn les principals tècniques narratives: construcció de personatges,
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desencadenant i punts de gir, creació d'expectatives, temps i ritme del relat,
descripcions, diàlegs, estils directes i indirectes...

CursNARRATIVA presencial o virtual (90 h)
en català o en castellà

narrativa.campusdescriptura.com

Troba el teu propi estil literari i comença a desenvolupar un projecte de
novel·la o de llibre de contes.
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